Uznesenie č .6/2017 zo zasadnutia Valného Zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik,
s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 27.07 .2017 o 16.00 hod .
v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.
VZ LS Štiavnik, s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu konateľa o návrhu nájomnej zmluvy s Lesmi SR o dočasnom užívaní
pozemkových nehnuteľností na parc. č. KNE 2349/4 a KNC 4579/17.
2. Prečítané zápisnice DR č. 2/2017 a 3/2017 konateľom LS s.r.o.
3. Informáciu konateľa o výsledku hospodárenia za I. polrok 2017.
4. Informáciu konateľa o pláne hospodárenia na rok 2017 .
5. Informáciu p. Rakovana V. o uzatváraní NZ .
6. Informáciu konateľa o zamestnaní našich pracovníčiek v pestebnej činnosti firmou
FLORETKY s.r.o. na dve hodiny denne formou dohody o vykonaní práce.
7. Informáciu konateľa o uzavretí Mandátnej zmluvy s Advokátskou kanceláriou KucekPartners Bratislava.
8. Informáciu konateľa o výlove rýb dňa 18.8.2017 o 12.00 hod.

VZ LS Štiavnik, s.r.o. ukladá :
1. Vytypovať najproblematickejšie úseky lesných ciest a postupne v týchto úsekoch osadiť
oceľové zvodidlá. Zodpovedný. Konateľ, predseda DR . Termín: priebežne .
2. Zaslať úradnú výzvu s uvedením všetkých skutočností ohľadne nájmu pozemkov, ktoré
doteraz užíva p. Hraboš František. Zodpovedný: konateľ, JUDr. Plačko, p. Rakovan V.
Termín: do konca mesiaca august.
3. Pripraviť odpoveď k listu p. ing. Butkovej. Zodpovedný: konateľ, JUDr. Plačko.
Termín: do konca augusta.
4. Informovať p. Trulíkovú M. a p. Kortiša M. o domáhaní svojich práv v zmysle
uzatvorených NZ. Zodpovedný: konateľ, p. Rakovan V. Termín: priebežne.
5. Pripraviť konečnú verziu NZ s vlastníkmi LS. Zodpovedný: konateľ, JUDr. Plačko.
Termín: do konca mesiaca august.
VZ LS Štiavnik, s.r.o. schvaľuje :
1. Prenájom ostatnej plochy na parcele č. 2349/4 o výmere 500m2 za účelom
približovania drevnej hmoty a skladovania štiepky a drevnej hmoty s Lesmi SR
odštepný závod Považská Bystrica s možnosťou zápočtom za skladovanie drevnej
hmoty LS na OM Magale. Hlasovanie: všetci za
2. Prémie konateľa za II. štvrťrok 2017 Hlasovanie všetci za
3. Odmeny za preplatenie finančných prostriedkov z PPA za cestu Dlhá-Kýčera.
nasledovne: členovia VZ a DR , p. Hláčik J., p. ing. Klučinec J., p. Chrenková K. ,
konateľ a OLH. Tieto finančné prostriedku budú vyplatené z fondu odmien.
Hlasovanie: všetci za
VZ LS Štiavnik, s.r.o. neschvaľuje :
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1. Prenájom lesného pozemku na parcele KNC 4579/17 o výmere 1200m2 za účelom
približovania drevnej hmoty a skladovania štiepky a drevnej hmoty s Lesmi SR
odštepný závod Považská Bystrica. Hlasovanie: všetci proti

zapisovateľ:

Gablík Peter

Overovatelia: Rakovan Vladmír
Michút Blažej

Predseda:

Ing. Gulán Ján
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